
 

 

OSTRAVAN Modelař Ostravski pobočný klub CPM Ostrava pořádá  

15. ročník PAPÍR SHOW OSTRAVA 2019 

největší mezinárodní soutěž papírových modelů v regionu Severní Moravy a Slezska. 

v termínu 22. – 23. 3. 2019 v prostorách Základní školy B. Dvorského 1 Ostrava Bělský Les 

/ za restaurací Dakota / GPS : 49.7802669N, 18.2474389E  

 

Soutěž je součástí Papírové ligy CPM. Organizace soutěže podle standardů CPM z.s. 

Hodnocení systémem líbí/nelíbí. 

Kategorie LKT bude obodována podle standardů CPM z.s. a je součástí Mistrovství ČR.  

Do Ligy se započítávají:  

• Všechny standardní oborové kategorie (MDT, VDT, PT, LKT, L, MA, VA) 

ve věkových kategoriích MŽ,SŽ, J, S 

• Kolejová (K), pouze pro seniory. 

• Dětská tvorba do 9 let Mini (ročník 2010 a mladší) 

• Dioráma a krajinné celky ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S 

• Prostorový obrázek ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S 

• Malá technika ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S  

(modely kolové a pásové techniky v měřítku 1:72 a menší) 

Do Ligy nezapočítáváme Zvířata a Figurky ve věkových kategoriích MŽ, SŽ, J, S 

 

Věkové kategorie: 

MŽ - mladší žáci (2007 a mladší), SŽ - starší žáci (2004-2006), J - junioři (1998-2003), 

S - senioři (1997 a starší). 

Podle roku narození je soutěžící zařazen do kategorie na celý kalendářní rok.  

 

Každý může dát libovolný počet modelů do všech kategorií, mimo LKT. Na MČR 

můžete přihlásit pouze jeden model. 

Pro kategorii LKT - MČR platí, že model nesmí být starší víc než dva roky. To znamená, že model 

soutěžící v Ostravě v roce 2017 a na dřívějších soutěžích, nesmí v roce 2019 v Ostravě soutěžit. 

 

V Lize se při více modelech v jedné kategorii započítá jen ten nejlepší, zbývající se v pořadí přeskočí. 

Do Ligy se pak započítají 3 nejlepší výsledky z různých kategorií.  

 

Startovné: Mini 10 Kč jednorázově za libovolný počet modelů. 

Žáci a junioři - první tři modely po 10 Kč, další po 5 Kč. 

Senioři - první tři modely po 30 Kč, další po 10 Kč. 

 

Nad rámec Ligové soutěže pořadatel dále vypisuje kategorie (zdarma, bez omezení) možno přihlásit i 

v sobotu 23.3. do 10 hodin na místě: 

- Fireboxy modely Františka Sochora Mini, MŽ, SŽ, J , S 

- Bestr Tanks modely Pavla Bestra tanků v měřítku 1:48 Mini, MŽ, SŽ, J 

- Dakarské modely a modely z obdobných dálkových závodu ( Silk Way , Africa Eco Race ... ) Mini , MŽ, 

SŽ, J , S 

- Záchranáří modely IZS systému Mini , MŽ, SŽ, J, S 



 

 

- Patinované a přebarvené modely (jen S) 

 

Kromě hodnocení odborných rozhodčích bude probíhat Divácká soutěž všech prezentovaných 

modelů. 

 

Vaše modely jsou vítány v libovolném množství. U rozměrnějších exponátů prosím kontaktujte v 

časovém předstihu pořadatele, aby Vám mohl být připraven odpovídající prostor pro prezentaci.  

 

Program:  

pátek 22. 3. 2019 

17:00 – 21:00 přejímka všech modelů, 22:30 začátek hodnocení 

sobota 23. 3. 2019 

9:00 – 14:00 hod. výstava 9:00 – 10:00 přejímka jen modelů Firebox , Dakar, Záchranaři IZS , Bestr 

tanks 

9:00 – 14:00 hod. možnost zakoupení českých i zahraničních papírových modelů a modelářských 

doplňků,  

doprovodný program - ukázky jízd na vlakovém kolejišti, ukázky jízd RC modelů , 

Venkovní Expozice vozidel před školou 9:00 - 12 hodin . 

14:00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 

 

Vstupné: děti do 15 let 20,-Kč, dospělí 40,-Kč, rodinné 60,-Kč (dva dospělí a tři děti), zdarma členové 

CPM, soutěžící, děti do 120 cm výšky  

Pro rozhodčí ubytování a jídlo zdarma , prodejci a rozhodčí prosím o nahlášení do 18. března !!! 

 

Akce je pořádaná za podpory městského obvod Ostrava - Jih, Muzea papírových modelů Police nad 

Metují , I- Tec Czech Ostrava 

 

Kontakt na pořadatele : 

Ostravan pobočný klub CPM Ostrava 

Martin Svoboda tel 773253124, email : svobodamartins@seznam.cz 

mailto:svobodamartins@seznam.cz

